
          

ATA DA 1ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO DO CEFET/RJ, 

CAMPUS ANGRA DOS REIS, REALIZADA EM 26 DE JUNHO O DE DOIS MIL 

E VINTE.   

 

Aos vinte e seis dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às treze horas 

e dezenove minutos, pela conferência web RNP, reuniram-se sob a presidência 

do professor Tiago Siman Machado os conselheiros: Cristiane Melo Cabral, 

Fernanda Lopes, Nestor Proenza Perez, Everton Pedroza dos Santos, Camila 

Fernandes, Henrique Varella Ribeiro, Ângelo Marcio da Silva, Daniella de Paula 

Souza Freitas, Jesús Alfonso Puente Angulo, Aldo Rosado Fernandes Neto, 

Marcelo dos Reis Farias, Carla Cristina Almeida Loures, Renan Machado de 

Souza e André Celestino Martins. O presidente do Conselho iniciou a sessão. O 

conselheiro Everton pediu a palavra e solicitou esclarecimentos quanto a 

retomada das atividades presenciais, fazendo referência ao e-mail enviado pela 

comunicação do campus Angra: “Diretrizes e orientações para retorno às 

atividades presenciais” e questionou o papel do Conselho nesta importante 

tarefa que impacta fortemente os alunos. Continuou sugerindo que o Conselho 

deva participar efetivamente deste comitê, uma vez que este tem representação 

de todos os segmentos da unidade, além de ser atribuição deste conselho, 

conforme previsto no Art.8º, inciso VIII do regimento do CONPUS: “Elaborar os 

regulamentos e normas específicas gerais aplicáveis ao campus”; e no Art. 8º, 

inciso XV: “Propor e implementar diretrizes para ações de suporte administrativo 

às atividades acadêmicas pertinentes ao campus. Tiago explicou que não há 

ainda uma data prevista para o retorno das atividades presenciais e que o comitê 

deverá fazer um estudo para apontar uma estratégia de retorno seguro sem que 

haja o risco para docentes discentes e servidores. O conselheiro Marcelo pediu 

para fazer um comunicado e explicou sobre o edital da Direx “Processo seletivo 

para submissão de projetos para a criação de laboratórios de prototipagem”. Em 

seguida o conselheiro Ângelo pediu esclarecimentos sobre o relatório da 

Comissão para Estudos sobre atividades de ensino alternativo - Campus Angra 

ao que Tiago explicou que o assunto deve ser esclarecido nas próximas reuniões 

tendo em vista a criação do comitê COVID 19. Dando continuidade, Tiago 

passou para a Ordem do dia da sessão extraordinária e colocou para aprovação 

o calendário 2020 do CONPUS, e explicou que foi baseado no Calendário do 

CEPE, sempre adiantando-se uma semana. Tiago esperou as inscrições dos 

conselheiros que tivesse algo a acrescentar. O conselheiro Henrique sugeriu 

marcar mais reuniões extraordinárias no mês de julho, levando-se em conta as 

demandas advindas do período de Pandemia, ao que Tiago sugeriu já se marcar 

para a próxima semana. O conselheiro Everton apoiou a sugestão de Henrique 



e acrescentou sua preocupação com a situação dos alunos e sugeriu que nas 

sessões extraordinárias seja discutida a retomada das atividades acadêmicas e 

propôs que seja realizada uma análise da realidade do corpo discente de Angra 

para que o Conselho possa atuar de forma acertiva em prol da comunidade 

acadêmica. Tiago concordou com as sugestões de Everton. Dando continuidade, 

a conselheira Camila sugeriu que o orçamento 2020 pudesse ser pauta da 

próxima sessão do Conselho ao que Everton pediu que fosse acrescentado 

também a prestação de contas 2019. O conselheiro Ângelo  sugeriu uma 

alteração no calendário do Conpus: que a sessão de novembro fosse remarcada 

para dezembro e explicou que nesse período existem pautas importantes como 

o calendário acadêmico entre outros. O conselheiro Everton concordou com a 

proposta. O conselheiro André Martins pediu esclarecimentos sobre o retorno às 

atividades presenciais ao que o conselheiro Henrique fez as devidas 

explicações. Dando prosseguimento, Tiago colocou para aprovação o calendário 

e a mudança da sexta sessão ordinária de novembro para 3 de dezembro de 

2020, sendo aprovado sem objeções. Nada mais tendo a tratar, Tiago encerrou 

a sessão às três horas e cinquenta e três minutos. Foi lavrada a presente ata, 

que vai assinada por mim, Andrea Heidenreich Bernardes SIAPE 1852314 e pelo 

presidente do Conselho, Tiago Siman Machado SIAPE 1913670. 
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